
 «Ε Ρ Ρ Ω Σ Ο» 
Στον Δημήτρην 

 
 Ο σημερινός κόσμος. «Ο έσω και ο έξω μας» (Ν. 
Ζακόπουλος) 
 Παλινδρομεί. Τι άλλο; 
 Οριοθετημένες συντεταγμένες; Με αβέβαιο, 
απρόβλεπτο μέλλον πάντα. 
 Ο άνθρωπος; Ανάγκη παρατήρησης έχει. Σκέψεις. 
Και κρίσεις. 
 Ερεθίσματα; Υπάρχουν; 
 Κι ας είναι κληροδότημα αιώνων τούτη η λογική.  
 Προκλήσεις –ευτυχώς– για όποιες διεργασίες 
(πνευματικές κλπ) προσφέρονται;  
 Πού όμως; 

α.  Στην αναζήτηση. 
β.  Σε τόπους απρόβλεπτους. 
γ.  Σε στιγμές δύσκολες ίσως. 
δ.  Χωρίς πρόγραμμα. 
Κι  αφού υποστούν τις όποιες αναταραχές και 

ζυμώσεις» τολμούν και ξεμυτίζουν: 
“Tolle ep lege” («Πάρε και διάβασε» Ιερός 

Αυγουστίνος). 
Καταληπτό το πρώτο. Το δεύτερο;  
Χαρτί (βιβλίο κλπ.) δεν είναι απαραίτητο. 
«Διαβάζουμε»  άλλωστε  χαρακτήρες. Συμπεριφο-

ρές. Δράσεις και αντιδράσεις. Ναρκισσισμούς. Ταπεινο-
λογίες… 

Σε τούτους τους κυματισμούς βρέθηκε να 
ταξιδεύει κάποιος φίλος. Ήσυχα παρακολουθεί του 
φλοίσβου τη δραστηριότητα. 

Υπηρετώντας ως Διευθυντής Τεχνικής Σχολής, 
λιτά και απέριττα, πρόσφερε τα δικά του μηνύματα στους 
συναδέλφους του. 
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Πολλά από τα κείμενα είναι δικά του. 
Στόχος  του;  «Αδελφός  υπ’ αδελφού  βοηθούμε-

νος…» 
Τίτλος: «Από το σημειωματάριο του Διευθυντή». 

(Λάρνακα, 2012) 
Συγγραφέας: Δημήτρης Δημητρίου 
Στέλεχος της Χριστιανικής Κίνησης της 

Παλουριώτισσας, συνεχίζει να εκδαπανάται – τρόπω 
παντί – στην ευγενή προσπάθεια ανέγερσης – 
αποκάλυψης «αγαλμάτων». Προσώπων που χρειάζονται 
ψηλά των αξιών και των ιδανικών τα λάβαρα να 
στηθούν. Και να παραμείνουν. Αγαπούν. Θυσιάζονται. 
Έχουν παρακάμψει τον εαυτό τους αφημένο στης σκέψης 
το χρονοντούλαπο. 

Ο Δημήτρης ξεκίνησε από τα απλά. Σε μια εποχή 
αχαρτογράφητη. Με κάποιους αδελφούς. Είπαν τότε και 
παραμένουν: 

«Σκεφθείτε. 
                       Είπαν και έγραψαν. 

            Αγαπούν».  (Νικ. Βρεττάκος) 
Περπάτησαν πραγματικά «ξυπόλητοι στ’ αγκά-

θια». 
Μετά από έρευναν αντιλήφθηκα της προσπάθειάς 

του τη μοναδικότητα με το «Σημειωματάριο». 
Κίνηση πολύ σωστή. Που έλειπε. 
Πρωτότυπα κείμενα. Δροσερά. Απαραίτητα στης 

ζωής της σημερινής το λιοπύρι.  
Δεν περιαυτολογεί. Δεν ενδιαφέρεται για 

χειροκρότημα. 
Αγνή, κατά πάντα, η πρόθεση Προς τα επάνω 

πάντα στραμμένος: 
         «Θεέ μου, δος μου δύναμη 
          να ξεφορτώνω ουρανό 
         στις ψυχές των ανθρώπων» (Νικ. Βρεττ.) 
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Τούτο το άνθος, σαν άλλο εντελβάϊς, 
παρουσιάζεται, σπάνια ίσως, και στην εποχή μας. 

Αναθέρμανση της πίστης. Της μεγάλης αλήθειας 
υπόμνηση. Ναι! Είμαστε του Θεού παιδιά.  

Συνελόντι ειπείν, το βιβλίο του είναι πολύ 
αξιόλογο. Κατά πάντα χρήσιμο. 

Δίδω, εν πετώντι καλάμω, τούτες τις πληροφορίες, 
διότι η μη «ανακάλυψη» δεν μας βοηθά να 
ξεκουραστούμε. Μιαν ανάσα να πάρουμε. Ένα 
αποκούμπι πνευματικό. Βακτηρία.  

Η Σαχάρα, η στέππα οι σημερινές τέτοια 
αναζητούν αντίδοτα.  

Χαιρετίζω λοιπόν την έκδοση τούτη, έστω και 
καθυστερημένα, προτρέποντας τους ενδιαφερομένους και 
τους επαΐοντες. Να μη χάσουν την ευκαιρία. 

Προς τον συγγραφέα τώρα: 
Έρρωσο, Δημήτρη, γιέ μου. Και ο Θεός βοηθός!..  
 

+ ο π.Γ. 
 

Υ.Γ. α. Α, ξέχασα να πω, ότι κυκλοφορούν σε 
επηυξημένη, δεύτερη, έκδοση. 

         β. Και το άλλο. Τηλέφωνα επικοινωνίας:  
24-654747 και 99-483947. 
          γ. Ένα μικρό δείγμα: 
  «Κύτταζε τη ζωή, μέσα από τον 
ανεμοθώρακα. Όχι από το καθρεφτάκι». 

 
 
 

 


